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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1602/2008, ingediend door Gennaro Sepe (Italiaanse 
nationaliteit), namens Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & C, over de 
herbestemming van een tabaksverkooppunt tot een bar en vice versa 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt zich af waarom in Italië een verkooppunt voor tabak wel kan worden 
omgebouwd tot een bar, maar een bar niet tot verkooppunt van tabak. Voor 
tabaksverkooppunten geldt een onderlinge afstand van ten minste 200 meter. Voor bars geldt 
deze regel niet. Indiener meent dat deze afstandsregel bij de herbestemming van 
tabaksverkooppunten tot bar en vice versa oneerlijke concurrentie genereert. Indiener is van 
opvatting de regel dient te worden afgeschaft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener vraagt zich af waarom in Italië een verkooppunt voor tabak wel kan worden 
omgebouwd tot een bar, maar een bar niet tot een verkooppunt van tabak.

Commentaar van de Commissie

De belangrijkste kwestie in het onderhavige geval is dat de Italiaanse wetgeving een 
onderlinge afstand tussen verkooppunten van tabak voorschrijft. Een ondernemer die in een 
bestaande bar tabaksartikelen wil verkopen, is derhalve verplicht de bij wet vastgelegde 
minimumafstand tussen twee verkooppunten van tabak te respecteren, en zal geen 
toestemming krijgen om tabaksartikelen te verkopen als er al een verkooppunt van tabak 
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gevestigd is binnen deze minimumafstand. Omdat er echter geen verplichte onderlinge 
afstand tussen bars geldt, kan een nieuwe bar wordt geopend ongeacht de afstand tot een al 
bestaande.

Omdat de door indiener aan de orde gestelde kwestie hoofdzakelijk beperkt bleef tot Italië en 
niet onmiddellijk grensoverschrijdend van aard was, nam de Commissie via het project EU 
Pilot1 contact op met de Italiaanse autoriteiten.

De Italiaanse autoriteiten antwoordden dat de staat het monopolie van de detailhandel in tabak 
bezat, die via de Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(regionale kantoren van het autonome bestuur van staatsmonopolies) als concessie (voor een 
bepaalde periode) aan de particuliere sector werd verleend, met als doel een betere controle op 
het aantal verkooppunten van tabak te houden dan via een eenvoudige toelatingsprocedure, 
die tot een toename van het aantal verkooppunten van tabak zou kunnen leiden.

De wetgeving in kwestie lijkt niet discriminerend te zijn: een concessie voor een verkooppunt 
van tabak kan zonder onderscheid aan ondernemers uit zowel Italië als de rest van de EU 
worden verleend.

De Italiaanse autoriteiten rechtvaardigen de voorschriften in kwestie met dwingende redenen 
in verband met de volksgezondheid, door middel van een strikte controle op de verkoop van 
tabak. Een en ander zou gebeuren in de ruimere context van het huidige communautair beleid 
op dit gebied, dat bedoeld is om de lidstaten aan te zetten de controle op tabak te verscherpen 
en het gebruik ervan te ontmoedigen.

Het is volgens de Italiaanse regering de bedoeling om het gebruik van tabak terug te dringen 
en de door een ongecontroleerde toename van de verkoop veroorzaakte stijging van de 
gerookte hoeveelheden in te perken. De maatregel in kwestie maakt deel uit van het Italiaanse 
controlebeleid inzake tabak, samen met een verbod op bepaalde vormen van marketing of 
reclame, het fiscaal beleid, de verplichting voor verkopers van tabaksartikelen om na te gaan 
of de kopers voldoen aan de in de nationale wetgeving vastgelegde leeftijdsgrens (Italië is van 
plan de minimumleeftijd voor het kopen van tabaksartikelen van zestien te verhogen tot 
achttien jaar), campagnes om het publiek bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van 
roken, enzovoort. 

Omdat bepaalde verkoop- en distributievormen (d.w.z. automaten) tabaksartikelen 
gemakkelijker toegankelijk kunnen maken voor kinderen en adolescenten, hebben de 
Italiaanse autoriteiten, volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, de 
voorwaarden herzien die gelden voor automaten voor de verkoop van tabaksartikelen die 
eigendom zijn van tabakswinkels (d.w.z. verplicht gebruik van een identiteitskaart bij zowel 
oude als nieuwe automaten. 

Conclusie

Rekening houdend met het algemeen beleid betreffende bescherming van de volksgezondheid 
                                               
1

De Commissie is onlangs met een aantal lidstaten overeengekomen om te werken aan het verbeteren van de snelheid en efficiëntie van 
deze procedure voor het uitwisselen van informatie en verhelpen van problemen door middel van een proefproject, EU Pilot genaamd. De 
Commissie beoogt te verzekeren dat burgers via deze procedure, waarbij via elektronische weg informatie met de lidstaten wordt 
uitgewisseld, zo snel mogelijk een volledig antwoord krijgen. EU Pilot gaat uit van een maximale termijn van tien weken.
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tegen tabaksproducten op communautair en nationaal niveau, acht de Commissie het niet 
gepast om deze zaak verder te onderzoeken. 


